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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ έλα απφ ηα βαζηθφηεξα δεηήκαηα  πνπ 

απαζρφιεζε έληνλα ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα ηφζν ηνπο ζρεδηαζηέο ηεο αμηνιφγεζεο 

θαη ηνπο ππεχζπλνπο ιήςεο απνθάζεσλ φζν θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Μεηά 

απφ πνιιά ρξφληα απνπζίαο ζεηηθψλ εμειίμεσλ ζην ζέκα απηφ, ε ηειεπηαία 

πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο δεκηνχξγεζε πιήζνο αληηδξάζεσλ απφ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  πνπ νπζηαζηηθά δελ ήηαλ αληίζεηνη ζηελ αμηνιφγεζε 

αξθεί απηή λα ιεηηνπξγνχζε σο κέζνλ βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μέζα απφ ηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη πξνζπάζεηα ζηε δηπισκαηηθή 

κνπ εξγαζία, αξρηθά λα αλαπηπρζεί ε γεληθή πξνβιεκαηηθή ηνπ ζέκαηνο, λα 

απνζαθεληζζεί ε έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο, λα αλαθεξζνχλ νη επξσπατθέο πξαθηηθέο θαη λα γίλεη 

κηα ζπλνπηηθή ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ ζεζκνχ ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ Διιάδα. ηε 

ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην κε βάζε ην νπνίν ηα δχν ηειεπηαία 

ρξφληα ην Τπνπξγείν Παηδείαο πξνρψξεζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, παξαηίζεληαη πξνηάζεηο 

γηα ην ζέκα θαη ηέινο αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ φιε ηελ εξγαζία. Μέζα 

απφ ζπζηεκαηηθή πξνζπέιαζε θαη αλάιπζε φισλ ησλ παξακέηξσλ αλαδεηθλχνληαη 

θαη νη πξνηάζεηο γηα ηελ επηηπρέζηεξε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο αμηνιφγεζεο. 

Κνξσλίδα ηεο αιιαγήο απνηειεί ε εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο πξνσζεί ηελ θαζεαπηή πνιηηηθή ηεο αμηνιφγεζεο 

δεκηνπξγψληαο ηελ απαξαίηεηε ζπλείδεζε θαη θνπιηνχξα κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή 

εκπινθή. Οη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εδξαίσζε ηεο απηναμηνιφγεζεο είλαη 

α) ε πξνψζεζε ηνπ αηηήκαηνο γηα αιιαγή θαη εμέιημε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, β) ε εθαξκνγή πνηθίισλ κεζφδσλ επηζθφπεζεο θαη 

θαηαγξαθήο φπσο ηήξεζε εκεξνινγίνπ, ζπλεληεχμεηο, επηζθέςεηο ζε ηάμεηο 

ζπλαδέιθσλ, θαη γ) ζπζηεκαηηθή, νινθιεξσκέλε θαη ζπλεπήο επηκφξθσζε πνπ ζα 

παξέρεη θαζνδήγεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε ζηε δηαδηθαζία εμέιημεο ηνπ θξηηηθά 

ζθεπηφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ. Έηζη, πξννδεπηηθά ζα θαιιηεξγεζεί θαη ζα σξηκάζεη κία 

ζπιινγηθή θνπιηνχξα απνδνρήο εθαξκνγήο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ, εμειίζζνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ην πξνεγνχκελν απνηέιεζκα 

ζηελ θνηλσλία. 
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ABSTRACT 

The evaluation of teachers was one of the main issues that occupied intensely the 

designers of evaluation, the decision makers as well as the educational community for 

the last two years. After many years of absence of positive developments in this issue, 

the last evaluation attempt caused a multitude of reactions from the trade unions of 

teachers who were not essentially opposed to the evaluation as long as this would 

function as a means of improvement and development of schools and teachers. 

Through the study of bibliography in my thesis I attempt to develop the problems 

raised in the subject, clarify the meaning and importance of the evaluation of the 

teacher and his educational work, refer to the European practices and make a brief 

historical overview of the institution of evaluation in Greece. Finally, I present the 

institutional framework on the basis of which in the last two years the Ministry of 

Education proceeded to the evaluation of training executives and managers of schools, 

I provide suggestions for the subject and report the conclusions drawn from all this 

work. Suggestions for the most successful application of the measure of self-

assessment also emerge from the systematic approach and analysis of all the 

parameters. The application of the self-assessment of the teachers constitutes the most 

important stage of change, as it promotes the pure policy of evaluation, by raising 

awareness and developing culture through personal involvement. The essential 

prerequisites for the consolidation of self-assessment are a) the promotion of the 

request for change and evolution of teaching practices by the teachers themselves, b) 

the application of a variety of methods of inspection and recording like keeping a 

diary, interviews, visiting colleagues‟ classes and c) systematic, thorough and 

consistent teacher training which will provide guidance and feedback in the process of 

advancement of the critically thinking teacher. In this way, a collective culture of 

Adopting the application and exploitation of the educational work will be gradually 

cultivated, evolving the educational community as well as the derived outcome in 

society. 

 

 

  


